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Nyhetsbrev – studieplan i medisin 

 

 

 

Kjære alle, 

Arbeidet med studieplanen i medisin går fremover. Arbeidsgruppene avslutter sine rapporter nå i 

sommer, og med det er en viktig milepæl nådd. 

I fakultetsstyremøtet 12. juni (sak 52/13) ble det vedtatt en videre plan for arbeidet. Nå vil arbeidet 

tas over av en prosjektgruppe, som skal forberede en makroplan for styrebehandling i november. I 

løpet av prosessen skal det skje flere ting: 

- Det ferdige forslaget fra Arbeidsgruppe 1 skal ut til høring ved alle instituttene. Vi regner 

med at forslaget blir grundig diskutert over hele fakultetet. Tilbakemeldingene fra 

instituttene vil være viktige og nyttige! 

- Forslaget til første studieår skal behandles særskilt i en gruppe med medlemmer både fra 

prosjektgruppen og fra Programutvalg for odontologiske fag. Målet er å komme frem til en 

plan hvor det er mye fellesundervisning for odontologi- og medisinstudentene. 

- Forslaget skal også til høring ved Helse Bergen, vår nærmeste og største samarbeidspartner i 

utdanning av medisinere. Både nå og i en ny studieplan vil en hoveddel av den kliniske 

undervisningen foregå ved Haukeland Universitetssykehus, med undervisere fra både 

helseforetaket og fakultetet. 

Prosjektets styringsgruppe oppnevnes på ny, og vil overvåke prosessen, og fakultetsledelsen vil 

fremme forslag til styret basert på prosjektgruppens forslag. Etter at den overordnete planen er 

vedtatt i styret, vil arbeidet fortsette i grupper sammensatt av fagfolk som skal utarbeide detaljplaner 

for hvert semester i studiet. Arbeidet med dette må starte opp så tidlig som mulig, og det planlegges 

at timeplanene for første studieår skal være klare til mars 2014. 
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Så her er invitasjonen og oppfordringen til alle: sett dere inn i forslaget fra Arbeidsgruppe 1 som 

kommer ut til høring nå i sommer, og bidra ved hvert deres institutt til en god diskusjon og gode 

innspill! 

Jeg ønsker alle en riktig god sommer, både på ferie og på jobb, så er vi klare til studiestart i august! 

Beste hilsen 

Arne Tjølsen 

 


